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Nieuwsrekenprijsvraag Slot Loevestein - week 22 (context 3) 

 

 

Maak kans op een uitje met de hele klas naar Slot Loevestein!  

 

Stap met uw klas in de wereld van ridders en kastelen. Doe mee met de 

Nieuwsrekenwedstrijd, die Nieuwsrekenen in samenwerking met Slot Loevestein 

organiseert!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doe mee en win!  

Deze wedstrijd is bedoeld voor de groepen 6 en 7 van basisscholen en klassen uit het 

speciaal (basis) onderwijs die op dit niveau werken. De wedstrijd bestaat uit 3 

rekencontexten met steeds 3 vragen die volledig in het teken staan van Slot Loevestein. 

De rekencontexten zijn per week uitgegeven op www.nieuwsbegrip.nl/nieuws, volgens 

onderstaande planning: 

Dinsdag 15 mei: rekencontext 1 (3 vragen)  

Dinsdag 22 mei: rekencontext 2 (3 vragen)  

Dinsdag 29 mei: rekencontext 3 (3 vragen) 

Deze week ontvangt u dus de laatste context, maar u kunt de eerdere contexten 

nog steeds vinden bij www.nieuwsbegrip.nl/nieuws.  

 

Voor elk goed antwoord ontvangt uw klas 1 letter van een te raden 9-letterig woord, dus 

hoe meer goede antwoorden, hoe meer letters! 

De antwoorden kunt u mailen naar: prijsvraag.nieuwsrekenen@cedgroep.nl.   

 

U kunt ervoor kiezen de antwoorden wekelijks te mailen of in één keer wanneer uw klas 

alle drie de rekencontexten heeft doorlopen. Zorg er wel voor dat alle antwoorden 

uiterlijk 5 juni gemaild zijn! Op 6 juni ontvangt uw klas de letters van ons terug 

(afhankelijk van het aantal juiste antwoorden natuurlijk).  

Hierna wordt het puzzelen geblazen! Het 9-letterige woord kan tot 12 juni 

worden gestuurd naar prijsvraag.nieuwsrekenen@cedgroep.nl.  

 

De uitslag en hiermee de gelukkige winnaar wordt op 13 juni 

bekendgemaakt op www.nieuwsbegrip.nl/nieuws. 

 

Slot Loevestein en het Nieuwsrekenteam wensen u veel puzzel- en rekenplezier!!!  

http://www.nieuwsbegrip.nl/nieuws
http://www.nieuwsbegrip.nl/nieuws
mailto:prijsvraag.nieuwsrekenen@cedgroep.nl
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Nieuwsrekenprijsvraag Slot Loevestein - week 22 (context 3) 

 

 

 : Riddertoernooi op Loevestein 

 

In de late Middeleeuwen, dus 

tussen het jaar 1000 en 1500 

werden op kastelen vaak 

riddertoernooien gehouden. Als 

er geen oorlog was, verveelden 

de ridders zich soms en dan was 

een toernooi altijd leuk. En een 

toernooi was natuurlijk ook een 

goede training voor de ridders!  

In het begin vochten de ridders 

echt met wapens tegen elkaar in een groot gevecht: een melée. En dan vielen er ook wel 

eens doden. De kerk vond deze gevechten niet goed. Ridders die gedood werden tijdens 

zo’n groot gevecht, mochten dan ook na het jaar 1130 niet meer in de kerk worden 

begraven. De laatste keer dat een melée gehouden werd, was in 1342. Daarna werd het 

verboden. Toen werden de toernooien meer een soort spellen waarbij ridders konden 

laten zien hoe goed ze konden zwaardvechten en paardrijden.  

Een toernooi duurde altijd een paar dagen en een van de spellen 

die de ridders speelden was het steekspel. Daarbij probeerden 2 

ridders met een lange lans elkaar van het paard af te steken. Een 

ander spel was het boogschieten. Ridders schoten om beurten op 

het blazoen, een ronde schijf met kleuren. Daar zie je hiernaast 

een plaatje van. Elke ridder kreeg 30 pijlen en schoot steeds 3 

pijlen per beurt.  

Aan het eind van het toernooi kreeg de beste ridder een prijs. Het 

toernooi werd afgesloten met een grote feestelijke maaltijd 

waarbij allerlei zangers optraden. 

Op Slot Loevestein wordt elk jaar een riddertoernooi nagedaan. 

Ridders laten zien hoe goed ze kunnen boogschieten, zwaardvechten en steekspelen. En 

jij kunt ook meedoen! Het riddertoernooi is dit jaar op 20 en 21 oktober.  

 

 Hoeveel jaar geleden werd voor het laatst een melée gehouden?  

 

_______________________________________________________________________ 

 

 Hoeveel beurten heeft elke ridder in een boogschietwedstrijd? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 Hoeveel punten kan een ridder tijdens een wedstrijd bij het boogschieten maximaal 

behalen? 

 

_______________________________________________________________________ 

Ridders spelen een steekspel op een riddertoernooi 

een blazoen 


